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CHAPTER 9.1
Dutch summary / Nederlandse
samenvatting

NUCLEAIRE GENEESKUNDE
Nucleaire Geneeskunde is een zich snel ontwikkelend veld, dat zich richt op het
gebruik van radioactiviteit voor het afbeelden van lichaamsprocessen (scintigrafie)
en in mindere mate het behandelen van ziekten. Deze toepassingen onderscheiden
Nucleaire Geneeskunde van Radiologie, een vakgebied dat zich voornamelijk richt
op anatomische informatie.
Binnen de Nucleaire Geneeskunde worden voor deze toepassingen
verschillende radiofarmaca (tracers) gebruikt. Radiofarmaca verschillen van elkaar
op basis van farmacokinetiek en kunnen worden ingezet om het functioneren van
een specifiek orgaan(systeem) te visualiseren, bijvoorbeeld doorbloeding (perfusie),
metabolisme of een specifiek ‘target’ in of op een cel zoals receptordichtheid,
enzymactiviteit en DNA amplificatie. Radiofarmaca worden intraveneus toegediend,
waardoor de patiënt de bron van de radioactiviteit wordt. Gammacamera’s (SPECT
systemen) en positron emissie tomografie / ‘computed’ tomografie (PET/CT) camera’s
kunnen worden ingezet om de verdeling van de radioactiviteit in het lichaam af te
beelden. SPECT (al dan niet gecombineerd met CT) en PET/CT systemen verschillen
van elkaar voor wat betreft opstelling, detectie van het energieniveau van
gammastraling en de verwerking van de informatie (reconstructie en processing). Vrij
recentelijk zijn nieuwe hybride systemen ontwikkeld waarin PET met magnetische
resonantie (MRI) zijn gecombineerd. De klinische toepasbaarheid van een dergelijk
PET/MRI systeem wordt thans onderzocht.
De toepassing van nucleair geneeskundige technieken binnen Cardiologie
kent een lange geschiedenis. Vooral myocardperfusie (met PET of gammacamera’s)
en radionuclide ventriculografie staan bekend om de klinische consequenties
van de uitkomst ervan. Het afbeelden van de zenuwvoorziening van de hartspier
(cardiale sympathische innervatie) is een nieuw interessegebied binnen de nucleaire
Cardiologie.
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CARDIALE SYMPATHISCHE INNERVATIE
Het autonome zenuwstelsel regelt zelfstandig lichaamprocessen die onbewust
plaatsvindend. Dit stelsel wordt onderverdeeld in drie subsystemen: het enterisch
zenuwstelsel (voor het spijsverteringsstelsel), het parasympathisch en het
sympathisch zenuwstelsel. Het deel van het sympathisch zenuwstelsel dat de
zenuwvoorziening van het hart verzorgt begint in het verlengde merg. Dit ontvangt
informatie van verschillende soorten receptoren langs de grote vaten in het lichaam,
maar communiceert ook met de hypothalamus. Vanuit het verlengde merg verlopen
zenuwen naar het ruggenmerg. De zenuwen voor cardiale sympathische innervatie
ontstaan in het ruggenmerg op het niveau van thoracale wervel 1 tot en met 4 en
verlopen tot paravertebrale ganglia (schakelstations). Vanaf deze ganglia verlopen
de sympathische zenuwvezels tot in de spier van de hartkamers (myocardium) en
het geleidingssysteem van het hart.
Noradrenaline is de meest belangrijke neurotransmitter voor de overdracht
van post-gangliale zenuwvezels en het myocardium. Het wordt opgeslagen in
blaasjes (vesikels) in het zenuwuiteinde en wordt in de synapssleet uitgescheiden
door stimulatie van de sympathische vezels. Het effect van noradrenaline in de
synapsspleet is activering van ‘adrenoreceptoren’ op de myocardcel. Verhoogde
sympathische activiteit zorgt voor sterkere slagkracht (positief inotroop effect),
snellere pulsgeleiding binnen het hart (positief dromotroop effect) en hogere
hartslag (positief chronotroop effect).
Langdurig te hoge sympathische activering leidt tot een toename
van noradrenaline in de synapsspleet en daarmee tot een vermindering in de
dichtheid van receptoren op de myocardcel. Uiteindelijk resulteert een langdurig
verhoogde sympathische activiteit in verminderde cardiale sympathische innervatie
(denervatie). Een gevolg hiervan is een vermindering in slagkracht van het hart en
uiteindelijk hartfalen. Overige mogelijke gevolgen zijn kamerritmestoornissen en
plotse hartdood.
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DIT PROEFSCHRIFT
Dit proefschrift geeft meer inzicht in de aanwezigheid van denervatie in
verschillende groepen patiënten, de uitkomst van patiënten met denervatie en de
waarde van SPECT en PET bij het voorspellen van die uitkomst. Cardiale amyloidose
is geassocieerd met denervatie en behoort daarmee tot één van de indicaties voor
het afbeelden van cardiale sympathische innervatie abnormaliteiten. Amyloidosis,
in algemene zin, wordt veroorzaakt door abnormale neerslag (deposities) van
verkeerd gevouwen eiwitten in organen en weefsel verspreid door het gehele
lichaam. Cardiale betrokkenheid is zeldzaam en leidt tot een vorm van ‘restrictieve
cardiomyopathie’; voornamelijk rechtzijdig hartfalen met verminderde vulling van
de ventrikels, hetgeen resulteert in vergroting van de lever, ascites en oedeem.
Echocardiografie is het onderzoek dat bij voorkeur als eerste wordt uigevoerd om
betrokkenheid van het hart aan te tonen. Echter, de typische presentatie – focale
of gegeneraliseerde echolucentie (‘sparkling’) en verdikking van het interatriale
septum of de wanden van de linker hartkamer – zijn voornamelijk in een laat stadium
van de ziekte aanwezig. Het afbeelden van cardiale sympathische innervatie bij
patiënten met cardiale amyloidose is van belang omdat de amyloiddeposities ook
langs de sympathische zenuwen kunnen voorkomen, en daarmee de elektrische
geleiding kunnen verstoren.
Hoofdstuk 2 onderzoekt het gebruik van jodium-123 gelabeld metaiodobenzylguanidine ([123I]-MIBG) in drie groepen patiënten met systemische
amyloidose: AL, ATTR en AA type amyloidose. Cardiale sympathische innervatie van
het gehele cohort patiënten is gestoord in vergelijking met gezonde controles. Bij die
patiënten met amyloidose en typische kenmerken van de ziekte bij echocardiografie
is er sprake van een meer uitgesproken afwijkende cardiale sympathische innervatie.
In deze studie demonstreren wij dat [123I]-MIBG scintigrafie bij patiënten met
ATTR type amyloidose cardiale betrokkenheid kan aantonen voordat de typische
kernmerken van de ziekte op echocardiografie aanwezig zijn.
In hoofdstuk 3 wordt de klinische toepassing van verschillende nucleair
geneeskundige technieken bij patiënten met ATTR type amyloidose beschreven.
Naast [123I]-MIBG scintigrafie kan skeletscintigrafie ook worden gebruikt voor het
aantonen van cardiale betrokkenheid van ATTR type amyloidose. Stapeling van
bottracers in de hartspier kan ook cardiale betrokkenheid aantonen voordat typische
kenmerken met echocardiografie kunnen worden gevonden. Derhalve bieden de
verschillende nucleair geneeskundige technieken meer inzicht in de uitgebreidheid
en consequenties van cardiale amyloidose in deze groep patiënten.
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Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is een andere indicatie waarvoor het afbeelden
van cardiale sympathische innervatie van belang kan zijn. CNI kan een resultaat
zijn van verschillende onderliggende mechanismen, bijvoorbeeld diabetes mellitus,
hoge bloeddruk en slagaderverkalking. Voornamelijk patiënten met eindstadium
nierfalen en patiënten die nierfunctievervangende therapie ondergaan
(hemodialyse) lopen een verhoogd risico op het optreden van ‘cardiovasculair
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lijden,’ zoals doorbloedingsstoornissen van de hartspier (ischemie), een hartinfarct,
kamerritmestoornissen en plotse hartdood. De traditionele risicofactoren voor
het optreden van deze ‘events’ verklaren niet geheel de hoge prevalentie ervan.
Autonome dysfunctie wordt beschouwd als een nieuwe onafhankelijke risicofactor
voor het optreden van cardiovasculair lijden. Uremie wordt ook verondersteld bij
te dragen aan een toename in algehele sympathische activiteit en daarmee een
verminderde cardiale sympathische innervatie.
Hoofdstuk 4 richt zich op het gebruik van [123I]-MIBG scintigrafie voor het
aantonen van denervatie bij patiënten met eindstadium nierinsufficiëntie die op
het punt staan de overstap te maken van de predialyse fase naar permanente
hemodialyse. Bij deze patiënten is de cardiale sympathische innervatie al gestoord
voorafgaand aan de start van de hemodialyse en verergert niet tijdens de eerste
maanden na de start van de dialyse. Echter, de aanwezigheid van gestoorde
cardiale sympathische innervatie lijkt vooraf te gaan aan het optreden van
doorbloedingsstoornissen van de hartspier. Dit gegeven kan de veronderstelling
ondersteunen dat de hartspiercel (cardiomyocyt) gevoeliger is voor innervatieveranderingen dan voor doorbloedingsstoornissen.
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Een derde groep waarbij het afbeelden van cardiale sympathische innervatie van
belang kan zijn, is patiënten met (niet-)ischemisch hartfalen. Zowel bij ischemisch
als niet-ischemisch hartfalen kunnen cardiomyocyten zich niet goed aanpassen aan
de schade die ze hebben ondervonden. Dit leidt tot ‘pathologische remodellering,’
hetgeen bestaat uit uitzetting (dilatatie) en verminderde samentrekking
(contractiliteit). Één van de mechanismen die leidt tot verergering van het hartfalen
is activering van het sympathische zenuwstelsel. Dit kan al optreden in een vroeg
stadium van het hartfalen. Continue stimulering van het sympathisch zenuwstelsel
leidt bijvoorbeeld tot elektrische instabiliteit van de hartspier, en daarmee tot een
verhoogd risico op het optreden van kamerritmestoornissen.
Hoofdstuk 5 behandelt het gebruik van koolstof-11 gelabeld metahydroxy-ephedrine ([11C]-mHED) bij patiënten met ischemische cardiomyopathie,
die profylactisch worden behandeld met interne defibrillator (ICD). Deze studie
onderzoekt de rol van cardiale sympathische innervatie bij patiënten met een
laag en patiënten met een hoog risico op kamerritmestoornissen. Zoals verwacht
resulteert het eerder hebben doorgemaakt van kamerritmestoornissen tot het
vaker voorkomen van deze ritmestoornissen tijdens het volgen van de patiënten.
Voorts zijn grotere gebieden met denervatie geassocieerd met het eerder optreden
van de dood.
Hoofdstuk 6 onderzoekt het gebruik van [11C]-mHED bij patiënten met nietischemische cardiomyopathie die worden behandeld met cardiale resynchronisatie
therapie (CRT). Wij hebben geen verschil kunnen aantonen in gemiddelde [11C]mHED retentie als uiting van gestoorde cardiale sympathische innervatie tussen
de uitgangssituatie vooraf aan de plaatsing van CRT en zes maanden na de start
ervan. Het uitblijven van een verbetering van de cardiale sympathische innervatie is
deels in lijn met bevindingen uit eerder onderzoek. Echter, patiënten die tijdens de

behandeling met CRT een toename van het volume van uitdrijving (ejectiefractie) van
de linkerhartkamer laten zien, vertoonden wel een verbetering van presynaptische
cardiale sympathische innervatie. Dit kan de veronderstelling dat CRT niet alleen
de postsynaptische β-receptordichtheid herstelt, maar ook de presynaptische
noradrenaline retentie verbetert, verder ondersteunen.
Ten slotte zijn patiënten met neuroendocriene tumoren onderzocht. Deze
tumoren produceren serotonine, en in minder mate ook catecholamines. In het
geval van uitgezaaide ziekte, voornamelijk naar de lever, komt er veel serotonine
in de bloedbaan terecht. Als gevolg van de circulerende serotonine kunnen deze
patiënten last krijgen van een ‘carcinoid syndroom,’ bestaand uit opvliegers,
diaree en – bij lang bestaande ziekte – carcinoid hartziekte. Echocardiografie is de
techniek van voorkeur voor het in kaart brengen van carcinoid hartziekte. Typische
kenmerken zijn verdikking van de hartkleppen aan de rechter kant van het hart,
en dus tricuspidaalklepsinsufficiëntie en pulmonaalklepstenose. Bovendien melden
sommige casusbeschrijvingen in de medische literatuur dat cardiale metastasen
van neuroendocriene tumoren kunnen worden beschouwd als uiting van carcinoid
hartziekte.
In hoofdstuk 7 wordt de waarde van L-3,4-dihydroxy-6-[18F]fluorophenylalanine ([18F]-FDOPA) voor het aantonen van cardiale metastasen en de relatie
van deze metastasen tot de aanwezigheid van typische kenmerken van carcinoid
hartziekte op echocardiografie onderzocht. Cardiale metastasen, gedetecteerd
met [18F]-FDOPA, komen vaker voor dan tot dusver werd aangenomen. Er kon
geen relatie worden aangetoond tussen de aanwezigheid van deze metastasen
en het ontwikkelen van hartritmestoornissen of typische kenmerken van carcinoid
hartziekte op echocardiografie. Dit ondersteunt het idee dat carcinoid hartziekte en
cardiale metastasen van neuroendocriene tumoren twee verschillende uitingen van
dezelfde ziekte zijn.
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Veen, Sieneke, José, Aafke, Leonie, Karin, Anja, Annemiek, Clara, Yvonne van der
Eide, Yvonne van der Knaap, Remko, Eelco, Johan Wiegers, Marijke, Hedy, Dawn en
Sven.
En de ‘juice’ natuurlijk: Michèl (‘Smokey Salmon’) de Vries, Hans Pol, Hugo, Marissa,
Esther, Vanathee, Astrid, Chantal, Petra, Hilde, Bram Maas, Janet en Rianne. Een
speciaal bedankje voor Gert: voor je geduld en inspanningen met mHED en het
(laten) reinigen van de ammonia-leidingen.
Dan zou ik bijna nog Anniek,. Jitze, Katrijn en Vera vergeten.
Een goede verstandhouding met de zorglogistieke dames en heren is een
voorwaarde voor een prettige samenwerking. Dank aan Sarita, Arja, Rika, Erna,
Klara, Sandra, Heidi, Manouk, Trijnie, Marga, Marjet, Robert en Leonard dat jullie
aan deze voorwaarde willen voldoen.
Op naar een mooie toekomst op deze prachtige afdeling!
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Familie:
Lieve pa en ma, hartelijke dank voor jullie onaflatende steun gedurende al die
jaren, in welke vorm dan ook. Dankzij die steun kon ik niet alleen beginnen aan
Geneeskunde, maar ben ik ook gekomen tot waar ik nu ben. Ik heb heel blij dat
jullie samen getuige kunnen zijn van deze mijlpaal, maar ook alle andere mooie
momenten van de laatste jaren, vooral omdat jullie beide één ouder hebben moeten
missen tijdens al jullie eigen ‘major life events’. Jan en Mari, ook jullie bedankt voor
jullie geduld, maar nog het meest voor Elsa.
Harold, broertje, hoe zal ik je eens bedanken voor alle momenten dat ik huilend
van het lachen aan tafel heb gezeten? Nou, zo dus. Ook al lijken we niet zoveel op
elkaar, is het een voorrecht om je broer te zijn. Johan, Bianca en Esmee, jullie zijn de
beste schoonfamilie die ik mij kan indenken.
Liefste Elsa, die ontmoeting in de trein ergens in september 1999 was het begin
van een gelukkig leven samen. Sindsdien hebben we veel mooie dingen, maar ook
(gelukkig weinig) minder mooie dingen meegemaakt. Ik kan écht in mijn handen
knijpen dat jij altijd aan mijn zijde hebt gestaan en dat je mij nooit uit het oog bent
verloren. Je bent meer dan ik verdien. Je bent moediger dan ik, gewoon omdat je
bij me bent.
Lieve Lotte en Marit, jullie liefde kostte niets om te krijgen, maar is
onbetaalbaar nu ik die heb. Ondanks de tijd die ik in de totstandkoming van dit
boekje heb gestoken, hoefde ik gelukkig niets te missen van jullie sprongetjes. Laat
me alsjeblieft nog lang van jullie genieten, stelletje grappenmakers.
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Curriculum Vitae

Walter Noordzij werd op 2 september 1979 te Rotterdam geboren. Na het behalen
van het diploma havo aan CSG Blaise Pascal (1996, Spijkenisse), diploma atheneum
aan CSG Vincent van Gogh (1998, Assen) en diploma Medisch Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken aan de Hanzehogeschool (2002, Groningen),
begon hij in 2002 aan de studie Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. In 2008
behaalde hij het artsexamen.
Na het artsexamen werkte Walter als arts-onderzoeker op de afdeling Cardiologie
van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG, 2008-2009) en arts-assistent
niet-in-opleiding op de afdeling Interne Geneeskunde van het Scheper Ziekenhuis
te Emmen (2009). Hij volgde van 2010 tot en met 2013 de opleiding tot nucleair
geneeskundige op de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming
(NGMB) van het UMCG, onder leiding van afdelingshoofd prof. dr. R.A.J.O. Dierckx
en opleider prof. dr. J. Pruim. In 2013 behaalde hij een bekwaamheidsverklaring
voor de verslaglegging van diagnostische CT scans.
Vanaf 1 januari 2014 is hij nucleair geneeskundige en staflid op de afdeling NGMB
van het UMCG. Onder zijn aandachtsgebieden behoren cardiale sympathische
innervatie (dit proefschrift), ‘nucleaire interventie’ en onderwijs.
In mei 2008 trouwde Walter met Elsa Drenth. Zij hebben twee kinderen: Lotte (2012)
en Marit (2013).
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